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Sobre o Grupo Volaris
O Grupo Volaris adquire, fortalece e desenvolve empresas de software de 
mercados verticais, permitindo que se tornem líderes absolutos em seus 
setores. Nossas empresas fornecem soluções de software especializadas 
e de missão crítica para mercados verticais no mundo todo. Fornecemos às 
nossas empresas os recursos para crescerem e continuarem a servir os 
melhores interesses de seus clientes e funcionários.

Presente em mais de  

35 países

Mais de 70 empresas

Mais de 6.000 
funcionários



 

Agroalimentar

Gestão de ativos  
e logística

Bancos e cooperativas  
de crédito

Biociências

Comunicações e mídia

Indústrias criativas 

NOSSOS PRINCIPAIS MERCADOS

OPERAÇÕES GLOBAIS

Gestão de coleções 
culturais 

Gestão de  
revendedores 

Bebidas

Educação

Governo

Assistência médica 

Fornecedores de  
software independentes 

Administração de  
seguros e benefícios 

Jurídica

Gestão de  
bibliotecas

Marítima 

Organizações sem  
fins lucrativos

Transporte de pessoas

Avaliação imobiliária

Gestão de locações

Varejo

Bem-estar social
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Por que vender para a Volaris?
UM LAR PERMANENTE PARA A SUA EMPRESA

Quando adquirimos uma empresa, permanecemos leais a ela. Ao contrário 
das empresas de Private Equity ou de Venture Capital, não vendemos 
e revendemos os negócios que compramos. Ao manter as empresas 
para sempre e investir em produtos e funcionários, permitimos que as 
necessidades dos clientes sejam sempre atendidas a longo prazo.

ESTRUTURA EMPRESARIAL DESCENTRALIZADA

Acreditamos que as melhores decisões são tomadas localmente por 
líderes com conhecimento profundo de seu mercado vertical. Como parte 
da Volaris, você continua executando seu negócio como uma empresa 
autônoma enquanto se beneficia de pertencer a uma organização global 
maior. Obtenha acesso a benchmarks conquistados através de centenas  
de aquisições, o que o ajudará a entender os pontos fortes e oportunidades 
de melhoria da sua empresa.
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POR QUE VENDER PARA A VOLARIS?

NOSSOS LÍDERES

26% 
externos

43%  
vieram 
com a 
aquisição

 3/4 dos líderes atuais  
já ocupavam o cargo no  
momento da aquisição ou foram  
promovidos internamente

APOIO OPERACIONAL E FINANCEIRO

Com a nossa empresa mãe, a Constellation Software Inc., já adquirimos 
com sucesso mais de 400 empresas de software. Como compradores 
experientes, temos o conhecimento financeiro e operacional necessário 
para desenvolver empresas de software de mercado vertical. As  
empresas que se juntam a nós obtêm acesso a capital para financiar 
iniciativas internas e eventualmente buscar crescimento adicional  
através de aquisições.
 
GESTÃO DE TALENTOS E COMPARTILHAMENTO  
DE MELHORES PRÁTICAS

É necessário um grande pool de talentos para construir um grande negócio. 
Encorajamos uma cultura de aprendizagem e oferecemos oportunidades de 
desenvolvimento profissional em todos os níveis da organização. A Volaris 
reúne regularmente uma comunidade de pares em conferências funcionais 
a fim de fomentar a colaboração e a parceria, além do compartilhamento 
das melhores práticas. Investimos nos funcionários e trabalhamos com 
você para desenvolver a próxima geração de líderes da sua organização.

31%  
promovidos 
internamente
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Depois de ser adquirida pelo Grupo Volaris em 2015, a Kinetic Solutions 
continuou a ser liderada pelo co-fundador Chris Wildsmith. No ano seguinte, 
a Volaris ofereceu a Wildsmith a oportunidade de gerenciar uma empresa na 
vertical marítima. Pronto para um novo desafio, Wildsmith aceitou o cargo, 
mas queria garantir que a Kinetic estaria em boas mãos após sua mudança 
para outra vertical. 

SUCESSO PÓS-AQUISIÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA

Wildsmith identificou o gerente de longa data, Robert Turner, como o 
profissional que ele gostaria que fizesse a transição para o cargo de gerente 
geral. Na época, Turner já estava com a Kinetic havia 7 anos, período em que  
desenvolveu uma compreensão profunda da visão da empresa. Wildsmith 
trabalhou com a Volaris para oferecer a Turner o apoio necessário para ser  
bem-sucedido como Diretor Geral. Sob a liderança de Turner, a empresa 
cresceu organicamente e através de aquisições. Em 2018, a Kinetic completou 
sua primeira aquisição — a Occam Systems — uma ex-concorrente.

Histórias de sucesso

A Kinetic Solutions oferece 
acomodações estudantis, 
conferências e software de 
administração de hospitalidade 
para mais de 350 clientes  
em todo o Reino Unido,  
Estados Unidos, Australásia, 
Europa e Malásia.
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A Wellington IT foi co-fundada por Alex Dunne e Kevin Taylor. Após 30 anos  
no comando da empresa, eles perceberam que era hora de começar a pensar 
em planejamento de sucessão. Depois de se reunir com representantes 
da Volaris, a equipe de liderança da Wellington IT ficou imediatamente 
impressionada com seu profissionalismo e sentiu que a Volaris era um  
lar natural para a empresa. 

SUCESSO PÓS-AQUISIÇÃO: CRESCIMENTO RECORDE

Desde que se juntou à Volaris, a Wellington IT tem visto um crescimento 
significativo dos negócios. Aliás, os resultados financeiros para cada um dos 
três primeiros anos na Volaris foram os melhores de uma história de 30 anos, 
duplicando a receita da empresa. Funcionários e clientes se beneficiaram 
da estabilidade proporcionada pela Volaris e a empresa prosperou como 
resultado das melhores práticas compartilhadas por instituições semelhantes. 
Desde que os fundadores da Wellington IT se aposentaram, o Diretor Geral, 
Kevin Bradley, contou com a experiência de seus colegas do Grupo Volaris 
para ajudá-lo a tomar decisões empresariais sólidas. 

A Wellington IT é o 
fornecedor de software 
líder para cooperativas de 
crédito na Irlanda. Suas 
soluções ajudam a gerenciar 
processos associados aos 
membros, incluindo serviços 
bancários online, aplicativos 
para smartphones e acesso 
total aos sistemas de 
compensação nacional. 

HISTÓRIAS DE SUCESSO
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A vantagem da CSI

A Volaris é um grupo 
operacional pertencente à 
Constellation Software Inc. 
(CSI). Fundada em 1995, a  
CSI é fornecedora de software 
e serviços para inúmeras 
indústrias do setor público  
e privado. Ao todo, a CSI  
tem presença em mais de  
 100 mercados verticais em  
todo o mundo.

INVESTIMENTO A LONGO PRAZO

A CSI gerou fluxos de caixa significativos e crescimento de receita desde a sua 
criação. Esta sólida base financeira permite que a CSI forneça aos seus grupos 
operacionais, como a Volaris, o capital para ser investido nas suas empresas.

ALCANCE GLOBAL

Ainda que permaneça independente, você pode se beneficiar de conectar seus 
funcionários e clientes aos vastos recursos da nossa organização. A Volaris 
pode fornecer ao seu negócio a segurança financeira da qual apenas uma 
grande e diversificada empresa com um alcance global é capaz.

APOIO FINANCEIRO

Como uma empresa de capital aberto (TSX:CSU), a CSI é um parceiro 
financeiro transparente e confiável. O respaldo financeiro da CSI pode ajudar  
a fortalecer a credibilidade da sua empresa, inspirando confiança nas  
partes interessadas.
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A VANTAGEM DA CSI

 10% participação dos funcionários

6 grupos operacionais em 
mais de 100 mercados 
verticais no mundo todo

Os 10 principais clientes 
representam menos de 
5% das receitas

$3 bi  
em receitas totais

$2 bi
em receitas do setor público

$1 bi
em receitas do setor privado

Todos os valores em USD de 2018.

Mais de

   150.000 clientes em mais de 100 países

Mais de

 18.000 funcionários  
no mundo todo


